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Este guia destina-se a apoiar os doentes e cuidadores na
alimentação por sonda.
A sonda de alimentação é necessária porque o doente pode
não conseguir alimentar-se pela boca ou comer o suficiente.
As indicações que constam neste guia complementam as informações prestadas pela equipa de enfermagem do IPO de
Coimbra.
A equipa terapêutica está ao seu dispor para qualquer esclarecimento.

1. TIPOS DE ALIMENTAÇÃO

A alimentação por sonda pode ser:
 Industrializada – alimentação completa, embalada, pronta a
consumir (indicada pelo seu médico ou nutricionista);
 Culinária – alimentação confecionada em casa a partir de
alimentos variados.
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2. PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO

Antes de preparar os alimentos lave as mãos com água e sabão. O local e os utensílios utilizados na preparação e confeção
dos alimentos devem estar limpos.
 Alimentação industrializada
 • Lave as embalagens com água e sabão;
 • Verifique sempre os prazos de validade;
 • Agite a embalagem antes de abrir e retire a quantidade de
alimento necessário;
 • Feche a embalagem e conserve-a no frigorífico por um
período máximo de vinte e quatro horas;
 • Nas refeições seguintes, retire do frigorifico a quantidade de
alimento que vai utilizar meia hora antes da refeição, para
a alimentação ser administrada à temperatura ambiente.
 Alimentação culinária
 • Reúna os ingredientes e os materiais necessários para a
confeção dos alimentos;
 • Lave os alimentos em água corrente;
 • Prepare e cozinhe os alimentos;
 • Retire todos os ossos e espinhas;
 • Triture os alimentos e passe-os por um coador fino de
modo a ficarem com uma consistência líquida, para não
entupir a sonda.
 Na confeção de alimentos para mais do que uma refeição,
deve:
 • dividir os alimentos por embalagens individuais e guardálas, bem fechadas, no frigorífico, onde podem permanecer
por um período máximo de vinte e quatro horas;
 • retirar do frigorífico a embalagem que vai utilizar meia
hora antes da refeição;
 • amornar os alimentos no micro-ondas ou em banho-maria,
testando sempre a temperatura.
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3. UTENSÍLIOS PARA ADMINISTRAR A ALIMENTAÇÃO

Para administrar a alimentação, culinária ou industrializada,
necessita de (Fig. 1):
 um recipiente para colocar a alimentação;
 um copo com água à temperatura ambiente;
 uma seringa de 50 ml ou maior;
 guardanapos de papel.

Fig. 1

4. CUIDADOS ANTES DE INICIAR A REFEIÇÃO

Antes de iniciar a refeição, para verificar se a sonda está no
estômago, deve:
 Lavar bem as mãos e a extremidade da sonda com água e
sabão;
 Retirar a tampa da sonda, introduzir a seringa vazia na extremidade e aspirar (Fig. 2 e 3);

Fig. 2

Fig. 3

 • Se sair uma pequena quantidade de líquido, a sonda está
bem posicionada e pode introduzir o líquido novamente
no estômago.
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 • Se não sair líquido, a sonda pode não estar no estômago
e, neste caso, tape a sonda e solicite a opinião de um
médico ou de um enfermeiro.
 • Se sair grande quantidade de líquido (a totalidade da seringa), introduza o que aspirou, caminhe se puder e aguarde
meia-hora. Mantendo-se a situação solicite a opinião de
um médico ou de um enfermeiro.

5. ADMINISTRAÇÃO DOS ALIMENTOS

 Prepare e coloque numa zona limpa os utensílios necessários
para administrar os alimentos;
 Administre a alimentação de pé ou sentado e, se não tolerar
nenhuma destas posições, pode fazer a refeição semi-deitado
(inclinado a 45º);
 Encha a seringa com o alimento;
 Retire o ar da seringa;
 Retire a tampa da sonda, adapte a seringa e introduza a
alimentação lentamente (Fig. 4);

Fig. 4

 Retire a seringa após administrar a alimentação e tape a
sonda (Fig. 5);

Fig. 5
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 Repita esta operação até introduzir todo o alimento recomendado;
 Lave a sonda introduzindo pelo menos 50 ml de água da
mesma forma que administrou o alimento.

Uma refeição deve demorar tanto tempo quanto levaria se
tivesse de mastigar bem os alimentos.
Após as refeições, caminhe um pouco. Se não puder caminhar,
permaneça sentado ou semi-deitado (inclinado a 45º) durante
trinta minutos.

É importante que:
 Cumpra o horário das refeições indicado;
 Quando não conseguir cumprir a hora indicada, tome a refeição,
logo que puder;
 Tome as restantes refeições mantendo os intervalos estipulados e o número recomendado;
 Não compense uma refeição em falta aumentando a quantidade dos alimentos na refeição seguinte, pois isso provoca
sensação de enfartamento, vómitos ou diarreia;
 Siga as instruções do seu médico ou nutricionista sobre a
quantidade de água a administrar entre as refeições.

6. CUIDADOS COM OS UTENSÍLIOS APÓS A ALIMENTAÇÃO

A limpeza de todo o material é fundamental para evitar complicações (Fig. 6):

Fig. 6
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 Lave todos os utensílios utilizados com água e detergente
da loiça;
 Passe abundantemente por água e seque;
 Guarde o material num recipiente limpo e fechado.
A seringa deve estar sempre limpa, sem resíduos de alimentação.
Quando a seringa estiver deteriorada ou “perra”, substitua-a.

Sempre que necessitar de fazer refeições fora de casa, leve
os utensílios e a alimentação estritamente necessária numa
bolsa térmica refrigerada (Fig.7).

Fig. 7

7. ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SONDA

Os medicamentos também podem ser administrados por sonda.
O seu médico assistente vai prescrever a forma adequada do
medicamento a administrar por sonda (Fig. 8, 9 e 10).

Fig. 8
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Fig. 9

Fig. 10

Quando o médico indicar que o medicamento (comprimido ou
cápsula) pode ser triturado, deve:
 Reduzir o medicamento a pó;
 Adicionar água, aspirar com a seringa e administrar pela sonda,
procedendo desta forma para cada medicamento;
 Lavar a sonda introduzindo 50 ml de água após a administração dos medicamentos.
Note bem:
 Cumpra o horário de administração dos medicamentos indicado, independentemente do horário das suas refeições.

8. PROBLEMAS MAIS FREQUENTES DA ALIMENTAÇÃO
POR SONDA

 Obstrução da sonda
 A obstrução (entupimento) da sonda pode surgir devido a
alimentos ou medicamentos mal triturados ou por limpeza
incorreta.
 O que fazer:
 • Introduza, lentamente, água à temperatura ambiente com
uma seringa até desobstruir a sonda.
 Sensação de enfartamento
 A sensação de enfartamento pode ser causada, entre outras
razões, pela administração demasiado rápida da alimentação ou pelo não cumprimento do horário prescrito.
 O que fazer:
 • Verifique se existe alimentação no estômago e, se tal se
confirmar, deve reintroduzir o que aspirou;
 • Se puder, caminhe um pouco ou eleve a cabeceira da
cama;
 • Após trinta minutos, volte a verificar a existência de alimentação no estômago.
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 Náuseas ou vómitos
 As náuseas ou os vómitos podem ocorrer, entre outras
razões, devido à administração rápida da alimentação, a
efeitos secundários dos tratamentos ou a mau posicionamento da sonda.
 O que fazer:
 • Administre lentamente a alimentação à temperatura ambiente;
 • Reduza, se necessário, a quantidade de alimentos ou
aumente o intervalo das refeições.
 Diarreia
 A diarreia pode ser causada pela preparação e conservação incorreta dos alimentos, pela administração rápida da
alimentação, pelo não cumprimento dos horários da refeição
ou ainda devido a efeitos secundários dos tratamentos.
 O que fazer:
 • Cumpra os cuidados recomendados na preparação, conservação e administração dos alimentos (nomeadamente, limpe rigorosamente os alimentos e os utensílios e
conserve-os em local fresco, limpo e seco);
 • Reforce a administração de água.
 Obstipação ou cólicas intestinais
 A obstipação (prisão de ventre) ou as cólicas intestinais podem surgir por administração insuficiente de água pela sonda
ou pela administração rápida dos alimentos.
 O que fazer:
 • Administre a quantidade de água prescrita;
 • Introduza lentamente os alimentos;
 • Se puder caminhe.
Note bem:
 Se seguir as recomendações e o problema persistir, contacte
um médico, um enfermeiro ou um nutricionista.
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O Gabinete de Estomaterapia está
sempre ao seu dispor.
Telefone Geral
239 400 200
Extensões: 2504/2505

Endereço eletrónico:
estomaterapia@ipocoimbra.min-saude.pt
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